ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI: ๑.ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒.ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒ จากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ นวัตกรรม
๓.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีร้อยละ๘๕ 4.ระดับความสาเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ ๕
พันธกิจที่ ๑ บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษี
พันธกิจที่ ๒ ขับเคลื่อนนโยบายภาษี
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส
พันธกิจที่ ๔ เสริมสร้างนวัตกรรมทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืน
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
และเป็นธรรม
ภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๒
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๕
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๖
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๖
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๑
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๒
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ประชาชนมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ ใช้นโยบายภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
๑. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.
๒๕. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
ภาคและพื้นที่)
สินค้าที่ทาลายสุขภาพ (สผษ.)
๒. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย (สตป.
๒๖. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ภาคและพื้นที่)
สีเขียว(Green Tax) (สผษ.)
๓. ตรวจสอบภาษีทางบัญชี(Post Audit)(สตป.ภาคและพื้นที่) ๒๗. บูรณาการสร้างจิตสานึกเพื่อลด
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามเพื่อบูรณาการ
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อ
การปราบปราม (สตป.)
สุขภาพและสังคม (สลก.)
๕. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๘. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัว
(กวข.)
สุขสันต์ (สลก.)
๖. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามัน (กวข.)
๒๙. สรรพสามิตสัญจร (สลก.)
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.)
๘. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่มและสินค้า
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)
๙. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลื่น
และน้ามันที่คล้ายกัน (กวข.)
๑๐. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.)
๑๑. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ (สคร.)
๑๒. ตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่ (กตท.)
๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.)
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ การอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความ
สะดวก
๑๔. พัฒนาการดาเนินงานเพื่อรองรับ (Ease of Doing
Business )(สมฐ.๑)
๑๕. ปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทางานสินค้า
สุรา (สมฐ.๑)
๑๖. รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้นเพื่อบริหารการจัดเก็บ
ภาษี (สมฐ.๑)
๑๗. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ามัน(สมฐ.๒)
๑๘. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สมฐ.๒)
๑๙. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัด
พลังงาน Hybrid และ EV (สมฐ.๒)
๒๐. รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อบริหารการ
จัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟ
(สมฐ.๒)
๒๑. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (สกม.)
๒๒. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตามพ.ร.บ.อานวยความสะดวก (กพร.)
๒๓. บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง (สคร.)
๒๔. รับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กเทอร์นิกส์ (สคร.)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๓
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๔
การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๑ บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓๐. จ้างที่ปรึกษาสารวจ และออกแบบปรับปรุงสานักงาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.)
๓๑. พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)
๓๒. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (กพร.)
๓๓. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตน.)
๓๔. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (กตน.)
๓๕. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) (สลก. ภาคและพื้นที่)
๓๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
เสถียรภาพทันสมัย พร้อมใช้งาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
๓๗. บูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ (ศทส.)
(๒๐ลบ.)
๓๘. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ (ศทส.)
(๑๙ลบ.)
๓๙. พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart
Service) (ศทส.)(๑๐ลบ.)
๔๐. จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture : EA) (กระทรวงดิจิทัล๖๑) (ศทส.) (๗ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๔๑. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
(สกม.)
๔๒. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
ดาเนินคดี (สกม.)
๔๓. สัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการดาเนินคดี (สกม.)
๔๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สคร.)
๔๕. ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพัก (กตท.)
๔๖. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
สู่มาตรฐานสากล (กพร.)
๔๗. กรมสรรพสามิตคุณธรรม (สบค.)
๔๘. บริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)
๔๙. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาคและพื้นที่)
๕๐. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (สบค.)

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑
มีนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการ
บริหารงานและการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ พัฒนานวัตกรรม
ทางภาษีเพื่อการบริหารและการ
บริการ
๕๑. Excise Innovation Awards
ครั้งที่๘ (สบค)
๕๒. เสริมสร้างความรู้การใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (กตน.)

อนุมัติ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

